
 

Inbjudan till teckning av aktier i Flexiwaggon AB (publ) 
Denna anmälningssedel insändes via epost eller brev till: 
jan.eriksson@flexiwaggon.se 
Flexiwaggon AB  
Box 298 
831 23 Östersund  
   
Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av _____ st poster, totalt ________  aktier  i Flexiwaggon AB 
(publ). Aktierna säljs i poster om 150 A-aktier à 140 kr/st = 21 000 kr/post.  
 
Teckningsperioden pågår mellan 25 maj och 30 juni 2020. Antal poster till försäljning uppgår till 477 st. 
 
Tilldelade aktier skall betalas enligt instruktion på tilldelningsbeskedet och beräknas utsändas löpande med 
början den 1 juli 2020.  Sista likviddag är 10 juli 2020. Om betalning inte erläggs i rätt tid kan aktierna 
komma att tilldelas någon annan. 
 
Undertecknad är medveten om och medger att:  
-Anmälan är bindande. 
-Endast en anmälningssedel per fysisk eller juridisk person får inges. 
-Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 
-VP-konto eller depå hos bank eller fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av 
anmälningssedel. 
-Uppgift om VP-konto och adress kan komma att inhämtas direkt från VPC. 
-Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. 
 
Aktierna skall levereras till depå eller VP-konto: 
 
 
           Depå  ____________________________ ______________________________ 

Depånummer Bank / Fondkommissionär 
  Eller 
 

              VP-konto  ____________________________ 
VP-Konto 

 
För depåkund gäller att bank eller fondkommissionär måste informeras om att likvid skall erläggas. 
 
OBS: Säkerställ att angivet konto eller depånummer är giltigt och att förvaltaren tar emot onoterade aktier. 
 
Fullmakt: Undertecknad befullmäktigar styrelsen i Flexiwaggon AB (publ) att verkställa köp och teckning av 
aktier enligt de villkor som återfinns i memorandumet på https://www.flexiwaggon.se/issue-2020 
 
Namn och adressuppgifter (obligatoriskt): 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Personnummer / organisationsnummer 
 
_______________________________________________________________________________________  
Förnamn efternamn / företag   
 
_______________________________________________________________________________________ 
Postadress  
 
_______________________________________________________________________________________ 
Postnr.  Ort  
 
_______________________________________________________________________________________ 
Tel dagtid  Email  
 
Ort och datum Underskrift 
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